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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
พ.ศ. ....

หลักการ
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
เหตุผล
โดยที่ ม าตรา ๕ วรรคหนึ่ ง ประกอบมาตรา ๘ (๑๘) และมาตรา ๙๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
คาแนะนาของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ มีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ร่าง
กฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
พ.ศ. ....
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่งประกอบมาตรา ๘ (๑๘) และมาตรา ๙๑ แห่ง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ทบวงการ” หมายความว่า ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
“สถานประกอบการหลั ก ” (facility) หมายความว่า สถานประกอบการทางนิว เคลี ยร์ ห รือ
สถานที่จัดเก็บ หรือสถานที่ใดก็ตามที่มีการใช้งานวัสดุนิวเคลียร์ในปริมาณที่มากกว่า ๑ กิโลกรัมยังผล
“สถานประกอบการนอกสถานประกอบการหลั ก ” (location outside facility: LOF)
หมายความว่า สถานที่หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้งานวัสดุนิวเคลียร์ในปริมาณตั้งแต่ ๑ กิโลกรัมยังผลลงมา
“กิโลกรัมยังผล” (effective kilogram) หมายความว่า หน่วยวัดที่กาหนดขึ้นสาหรับใช้บ่งบอก
ปริมาณวัสดุนิวเคลียร์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการพิทักษ์ทางนิวเคลียร์ ค่ากิโลกรัมยังผลคานวณจาก
(๑) พลูโทเนียมในหน่วยกิโลกรัม
(๒) ยู เรเนี ย มที่ มี ค่ าเสริ ม สมรรถนะ ตั้ งแต่ ๐.๐๑ (ร้อ ยละ ๑) ขึ้น ไป ค านวณจากน้ าหนั ก
ยูเรเนียมในหน่วยกิโลกรัมคูณด้วยค่ายกกาลังสองของค่าเสริมสมรรถนะ
(๓) ยูเรเนียมที่มีค่าเสริมสมรรถนะ มากกว่า ๐.๐๐๕ (ร้อยละ ๐.๕) แต่ไม่เกิน ๐.๐๑ (ร้อยละ ๑)
คานวณจากน้าหนักในหน่วยกิโลกรัม คูณด้วย ๐.๐๐๐๑
(๔) ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะที่มีค่าเสริมสมรรถนะ ตั้งแต่ ๐.๐๐๕ (ร้อยละ๐.๕) ลงมา คานวณ
จากน้าหนักในหน่วยกิโลกรัม คูณด้วย ๐.๐๐๐๐๕
(๕) ทอเรียม คานวณจากน้าหนักในหน่วยกิโลกรัม คูณด้วย ๐.๐๐๐๐๕
“ระบบควบคุมและจัดทาบัญชีวัสดุนิวเคลียร์” (nuclear material accounting and control
system) หมายความว่า ระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือ มาตรการและสิ่งอื่นใด ที่ใช้สาหรับแสดงข้อมูลวัสดุนิวเคลียร์
ควบคุมและยืนยันการมีอยู่ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ ทั้งนี้รวมถึงระบบที่จาเป็นในการที่จะระบุรายการควบคุมการเข้าถึง
และตรวจหาการสูญหายหรือการผันแปรของวัสดุนิวเคลียร์ได้
“ระบบบั ญ ชี วั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์ ” (nuclear material accountancy system) หมายความว่ า
กระบวนงานสาหรับการจัดทาบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ที่จัดทาขึ้นโดยผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาการนับวัดและพิสูจน์ทราบปริมาณของวัสดุนิวเคลียร์ได้

๒
“ข้อมูลบัญชี” (accounting records) หมายความว่า ข้อมูลแสดงปริมาณของวัสดุนิวเคลียร์
แต่ละประเภท ณ บริเวณต่างๆ ในสถานประกอบการหลักหรือสถานประกอบการนอกสถานประกอบการหลัก
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลกระทบต่อข้อมูลดังกล่าว
“บริเวณจัดทางบดุลวัสดุ ” (material balance area : MBA) หมายความว่า บริเวณภายใน
สถานประกอบการหลักและสถานประกอบการนอกสถานประกอบการหลักที่กาหนดให้มีการนับและตรวจวัด
ปริมาณวัส ดุนิ ว เคลี ย ร์ที่เข้าหรือออกจากบริเวณดังกล่ าวได้และสามารถแจกแจงรายการวัส ดุนิว เคลี ยร์ ตาม
กระบวนงานและขั้นตอนด้านการพิทักษ์ทางนิวเคลียร์
“จุ ด ตรวจวั ด หลั ก ” (key measurement point: KMP) หมายความว่ า ต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง หรื อ
สถานที่ที่มีวัสดุนิวเคลียร์ ซึ่งสามารถตรวจวัดการเคลื่อนย้ายตาแหน่ง ปริมาณ รายการ และจานวนของวัสดุ
นิวเคลียร์ได้ โดยจุดตรวจวัดหลักรวมถึงตาแหน่งที่นาเข้า ย้ายออก ตาแหน่งที่ทาการจัดเก็บ ภายในบริเวณจัดทา
งบดุลวัสดุ
“ชุ ด วั ส ดุ ” หมายความว่ า ชิ้ น ส่ ว น หรื อ ส่ ว นประกอบของวั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์ ใ นลั ก ษณะ
ที่วัสดุนิวเคลียร์นั้น ๆ มีองค์ประกอบความเข้มข้นและค่าสมรรถนะที่เท่ากันซึ่งสามารถทาการวัดปริมาณของ
คุณสมบัติได้ด้วยการวัดเพียงครั้งเดียวในแต่ละจุดตรวจวัดหลักโดยวัสดุนิวเคลียร์อาจจะเป็นลักษณะเปลี่ยน
รูปทรงตามภาชนะหรือมีลักษณะเป็นชิ้นแยกจากกันก็ได้
“รายการวั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์ ” หมายความว่ า รายการที่ ส ถานประกอบการหลั ก หรื อ สถาน
ประกอบการนอกสถานประกอบการหลัก ทาการนับวัดปริมาณวัสดุนิวเคลีย ร์ซึ่งประกอบด้วยรายการชุดข้อมูล
ของวัสดุนิวเคลียร์ทั้งหมด โดยแต่ละรายการมีการระบุ แยกตามชนิดของวัสดุนิวเคลียร์ พร้อมทั้งข้อมูลปริมาณ
วัสดุนิวเคลียร์ในแต่ละรายการด้วย
“ปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ ”หมายความว่า ผลรวมปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ที่ได้จากการวัดหรือการ
ประมาณค่าอย่างมีขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ในชุดวัสดุเดียวกัน ณ เวลา
ใดๆ ภายในบริเวณจัดทางบดุลวัสดุซึ่งได้มาจากกระบวนการนับวัดปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ และดาเนินการโดย
สถานประกอบการหลักหรือสถานประกอบการนอกสถานประกอบการหลัก
“สมุ ด บั ญ ชี วั ส ดุ ” (book inventory of a MBA)หมายความว่ า เอกสารแสดงผลรวมของ
ปริ มาณวัส ดุ นิ ว เคลี ย ร์ ครั้ งล่ าสุ ดของภายในบริเวณจัด ท างบดุล วัส ดุ และผลรวมของวัส ดุ นิ ว เคลี ยร์ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่มีการตรวจนับครั้งดังกล่าว
“ตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมหมายความว่า สิ่งของ ชิ้นส่วนของวัสดุ เช่น อากาศ น้า พืช ดิน ที่สุ่ม
เก็ บ โดยเจ้ าหน้ าที่ ท บวงการหรื อพนั ก งานเจ้าหน้ าที่ เพื่ อ น าไปตรวจวัด และหาข้ อ สรุป ด้ านการพิ ทั ก ษ์ ท าง
นิวเคลียร์
“อุปกรณ์ชี้บ่งการเปิดผนึก” (tamper-indicating device) หมายความว่าตราประทับ อุปกรณ์
ที่ใช้ในการปกป้องสิ่งของหรือบรรจุภัณ ฑ์ เพื่อไม่ให้มีการเปิดผนึกได้ โดยที่ไม่ต้องทาลายหรือทาให้ อุปกรณ์
ดังกล่าวชารุด

๓
“กิจกรรมวิจัยและพัฒ นาวัฏ จักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ” หมายความว่า กิจกรรม การวิจัย การ
พัฒนาหรือกระบวนการดังต่อไปนี้
(๑) การเปลี่ยนรูปวัสดุนิวเคลียร์ (conversion of nuclear material)
(๒) การเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร์ (enrichment of nuclear material)
(๓) การประกอบเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ (nuclear fuel fabrication)
(๔) เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (nuclear reactors)
(๕) อุปกรณ์สาหรับคงภาวะวิกฤต (critical facilities)
(๖) การแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว (reprocessing of spent nuclear fuel)
(๗) การจั ดการกากกัมมั นตรังสี ที่ มีระดับ กัมมั น ตภาพสู งที่มี ส่ ว นประกอบของพลู โทเนีย ม
ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะหรือยูเรเนียม-๒๓๓
“การวิจัยและพัฒนาวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ไม่ใช้วัสดุนิวเคลียร์ ” หมายความว่า การวิจัย
หรือพัฒ นาที่ใช้วัสดุอื่น ใดที่มีสมบัติทางเคมีห รือฟิสิกส์ ที่คล้ายคลึงกับวัส ดุนิวเคลียร์ รวมถึงการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อจาลองหรือคานวณที่เกี่ยวกับวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
“ผู้แจ้ง” หมายความว่า ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙
หมวด ๑
การพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
ส่วนที่ ๑
สาหรับผู้รับใบอนุญาต
ข้อ ๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) นั บ วั ด ปริ ม าณวั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์ พ ร้ อ มทั้ ง วิ ธี ก ารประเมิ น ความแม่ น ย าเที่ ย งตรงและ
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
(๒) ทาบัญชีและการควบคุมวัสดุนิวเคลียร์ในครอบครอง
(๓) ตรวจหาและประเมินปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ในกรณีที่มีค่าความแตกต่างระหว่างผู้ส่งและ
ผู้รับ (shipper-receiver difference)
(๔) ประเมินปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ ในกรณีที่อาจมีการสะสมหรือ สูญเสียไปในระบบอุปกรณ์
หรือที่ไม่สามารถตรวจวัดการสะสมหรือสูญเสียนั้น ๆ ได้

๔
(๕) ควบคุมคุณภาพและการแก้ไขข้อบกพร่องจากการดาเนินงานตามกระบวนงานข้างต้นเพื่อ
เป็นหลักประกันว่าวิธีการทางบัญชี การควบคุม และการบริหารจัดการดาเนินไปด้วยความถูกต้องและมีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดาเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ภายใน
สถานประกอบการหลัก หรือสถานประกอบการนอกสถานประกอบการหลักเพื่อ ดาเนินการเกี่ยวกับ ระบบ
ควบคุมและจัดทาบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ จัดทาและส่งรายงานข้อมูลการออกแบบ และเมื่อมีการปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น
ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งแผนการดาเนินงานต่อสานักงาน ในกรณีที่จะดาเนินการใด ๆ ให้
วัสดุนิวเคลียร์เจือจางลงหรือหมดไป ซึ่งไม่สามารถให้นากลับมาใช้ได้อีก ยกเว้นกรณีของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้
งานในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ข้อ ๕ ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนการสื่อสารประเภทอื่น เช่น การโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สามารถกระทาได้โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้รับใบอนุญาตและสานักงาน ทั้งนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง
จัดส่งรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิบสี่วันนับตั้งแต่วันที่ติดต่อสื่อสารนั้น
ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตต้องดาเนินการเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลวัสดุนิวเคลียร์ดังต่อไปนี้
(๑) จัดเก็บข้อมูลหรือบันทึกการสื่อสารกับสานักงาน ไว้ที่สถานประกอบการหลักหรือสถาน
ประกอบการนอกสถานประกอบการหลัก และจัดให้มีระบบสืบค้นข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ย้อนหลัง
อย่างน้อย ๕ ปี โดยจัดเก็บข้อมูลในลักษณะที่สามารถเข้าตรวจสอบ ตรวจพิสูจน์ และประเมินได้ตลอดเวลา
(๒) จัดทาและส่งรายงานวัสดุนิวเคลียร์ ภายในระยะเวลา รูปแบบ และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวงนี้ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันภายในระยะเวลาที่ระบุในกฎกระทรวงนี้
(๓) จัดทาและส่งรายงานพิเศษและใบแจ้งล่วงหน้าตามที่สานักงานร้ องขอทั้งนี้ จะต้องใช้วิธี
รูปแบบ และดาเนินการภายในเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้
(๔) จัดทาและส่งคาอธิบายหรือคาชี้แจง ของรายงานต่างๆ หากสานักงานร้องขอ
ส่วนที่ ๒
สาหรับผู้แจ้ง
ข้อ ๗ ผู้แจ้งต้องดาเนินการตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๔) โดยอนุโลม
ผู้ แ จ้ งต้ อ งจั ด ให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบที่ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ วั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์ จั ด ท าและส่ งบั ญ ชี วั ส ดุ
นิวเคลียร์จัดทาและส่งข้อมูลการออกแบบสถานประกอบการนอกสถานประกอบการหลัก ต่อสานักงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น

๕
หมวด ๒
การจัดทาบัญชีวัสดุนิวเคลียร์
ส่วนที่ ๑
สาหรับผู้รับใบอนุญาต
ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตและสานักงานร่วมกันกาหนดจุดตรวจวัดหลักสาหรับใช้เป็นตาแหน่งใน
การตรวจวัดหรือประมาณค่าปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ในแต่ละบริเวณจัดทางบดุลวัสดุ
ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตต้องนาระบบบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
(๑) ปกป้อง และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์เฝ้าระวังหรือบรรจุภัณฑ์ ที่ติดตั้ง
โดยสานักงานหรือทบวงการ
(๒) ห้ามมิให้มีการถอดอุปกรณ์ ชี้บ่งการเปิดผนึกที่ใช้ในการพิทักษ์ ที่ติดตั้งโดยสานักงานหรือ
ทบวงการ หากมีความจาเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงานอย่างเป็นทางการล่วงหน้าก่ อนดาเนินงาน
เว้นแต่กรณีฉุกเฉินต้องแจ้งสานักงานโดยพลัน
(๓) กรณี พ บว่ าเกิ ด ความเสี ย หายต่ อ อุ ป กรณ์ ชี้ บ่ งการเปิ ด ผนึ ก ที่ ติ ด ตั้ งโดยทบวงการหรื อ
สานักงาน ให้รายงานต่อสานักงานโดยพลัน และส่งหนังสื อชี้แจงความเสียหายดังกล่าวภายในเจ็ด วัน ทั้งนี้ ให้
เสนอวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้าด้วย
ข้อ ๑๐ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทาระบบบัญชีควบคุมวัสดุนิวเคลียร์ของสถานประกอบการ
หลักหรือสถานประกอบการนอกสถานประกอบการหลัก ซึ่งประกอบด้วย
(๑) การเก็บรักษาข้อมูลรายงาน ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้
(๒) การใช้งานและจัดเก็บวัสดุนิวเคลียร์
(๓) การบันทึกและรายงานปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ในแต่ละบริเวณงบดุลบัญชีวัสดุ ที่สามารถ
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงจานวนหรือปริมาณของวัสดุนิวเคลียร์ รวมถึงการรับเข้าและย้ายออกจากแต่ละบริเวณ
งบดุลบัญชีวัสดุ
(๔) การจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อยห้าปี ภายหลังจากมีการย้ายหรือนาวัสดุนิวเคลียร์ออกไป
ข้อ ๑๑ ผู้รับ ใบอนุ ญ าตต้องทาการนั บหรือวัดหรือแจกแจงปริมาณวัส ดุนิ วเคลียร์ ภายใน
บริเวณจัดทางบดุลวัสดุทุกปี โดยต้องคานึงถึงชนิด ปริมาณ จานวน และส่วนประกอบของวัสดุนิวเคลียร์
หากพบว่ามีปริมาณของวัสดุนิวเคลียร์จากการนับวัดและที่บันทึกในสมุดบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ของ
สถานประกอบการหลั ก หรื อ สถานประกอบการนอกสถานประกอบการหลั ก ไม่ ต รงกั น ให้ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าต
ดาเนินการตรวจสอบแก้ไข และปรับปรุงข้อมูลวัสดุนิวเคลียร์ให้ตรงกับการผลการนับวัด

๖
ข้อ ๑๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องรายงานต่อสานักงานทันทีที่พบว่าวัสดุนิวเคลียร์ในครอบครอง
สูญหาย ถูกขโมย ถูกเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ถูกผันแปร หรือถูกกระทามิชอบ
กรณี เกิดเหตุในวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตต้องให้ความร่วมมือกับสานักงานและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการสืบค้น และแก้ไข
ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งต่อสานักงานและได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ ก่อนย้าย
วัสดุนิวเคลียร์ออกจากสถานประกอบการหลักหรือสถานประกอบการนอกสถานประกอบการหลัก
ข้อ ๑๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องมีเอกสารหลักฐานที่แสดงรายละเอียดข้อมูลบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ของ
แต่ละบริเวณจัดทางบดุลวัสดุ ดังนี้
(๑) การเปลี่ยนแปลงปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ เพื่อบันทึกลงในสมุดบัญชี วัสดุ ณ เวลาใดๆ โดย
แสดงข้อมูลดังนี้
(ก) ข้อมูลวัสดุนิวเคลียร์
(ข) ข้อมูลชุดวัสดุ
(ค) ข้อมูลแหล่งที่มาของวัสดุนิวเคลียร์
(ง) วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
(จ) บริเวณจัดทางบดุลวัสดุ ณ จุดเริ่มต้นและจุดปลายทางหรือผู้รับ (ถ้ามี)
(๒) ผลการวัดต่างๆ ที่ใช้สาหรับนับวัดจานวนหรือปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ในบริเวณจัดทางบดุล
วัสดุ
(๓) เอกสารหลักฐานที่แสดงรายละเอียดของการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลวัสดุนิวเคลียร์ ที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงปริมาณวัสดุนิวเคลียร์และข้อมูลวัสดุนิวเคลียร์ในสมุดบัญชีวัสดุ
ในกรณีที่มีวัสดุนิวเคลียร์หลายชนิดบันทึกจะต้องแจกแจงปริมาณหรือจานวนยูเรเนียม ทอเรียม
พลูโทเนียมแยกจากกัน
ข้อ ๑๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องมีข้อมูลการดาเนินการจัดทาบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) กระบวนการในรายละเอี ย ดที่ ท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณหรื อ จ านวนหรื อ
ส่วนประกอบของวัสดุนิวเคลียร์
(๒) รายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการปรับเทียบการสุ่มตัวอย่างการวิเคราะห์ตามขั้นตอนหรือ
กระบวนการควบคุมคุณภาพการวัดและการประมาณค่าความไม่แน่นอนทั้งจากเครื่องมือวัดและสาเหตุอื่นๆ
(๓) คาอธิบายขั้น ตอนหรือลาดับขั้นตอนในการเตรียมการและการนับวัสดุนิวเคลียร์เพื่อให้
มั่นใจว่าขั้นตอนดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วน
(๔) คาอธิบายขั้นตอนการดาเนินการเพื่อที่จะสืบหาสาเหตุ ปริมาณของวัสดุนิวเคลียร์ที่อาจ
ลดลงหรือสูญเสียไปโดยไม่คาดคิดและอาจจะไม่สามารถตรวจวัดค่าได้
ข้อ ๑๖ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดส่งรายงาน ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุนิวเคลียร์ (inventory change report: ICR) ในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข ปริมาณหรือจานวนวัสดุนิวเคลียร์ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทาและส่งรายงาน
การเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุนิวเคลียร์พร้อมด้วยแบบรายงานหมายเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงวัสดุนิวเคลียร์

๗
(concise note: CN) ต่อส านั กงานตามบั ญ ชี แนบท้ายกฎกระทรวงหมายเลข ๑ และหมายเลข ๒ โดยผู้ รับ
ใบอนุญาตต้องส่งรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อมีการรับวัสดุนิวเคลียร์เข้าสู่สถานประกอบการหลักหรือสถานประกอบการนอก
สถานประกอบการหลั ก ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตต้องส่ งรายงานต่อส านักงานภายในเจ็ด วันนับ แต่วันที่ มีการรับวัส ดุ
นิวเคลียร์
(ข) เมื่อมีการขนย้ายวัสดุนิวเคลียร์ ผู้รับใบอนุญาตต้องรายงานการขนย้ายต่อสานักงาน
ภายในวันถัดไปจากวันที่ขนย้าย
(ค) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เช่น การสลายตัวทางนิวเคลียร์ การลดลงและการ
เพิ่มขึ้นจากการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ ให้ผู้รับใบอนุญาต ส่งรายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นับวัดวัสดุนิวเคลียร์
(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทารายงานงบดุลวัสดุนิวเคลียร์ (material balance report: MBR)
ทุกปี ตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงหมายเลข ๓ และต้องจัดส่งภายในเจ็ด วันนับแต่วันที่นับวัดวัสดุนิวเคลียร์
โดยต้องมีข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทาบัญชีงบดุลวัสดุนิวเคลียร์
ในกรณีที่ผลต่างของปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ตามสมุดบัญชีและผลจากการนับวัดมีค่าไม่เท่ากับ
ศูนย์ จะต้องอธิบายเหตุผลลงในแบบรายงานหมายเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงวั สดุนิวเคลียร์ ที่ต้องแนบมากับราย
งายงบดุลวัสดุนิวเคลียร์ด้วย
(๓) ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต ต้ อ งจั ด ท าและส่ ง รายงานแสดงรายการวั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์ (physical
inventory listing: PIL) ทุกปีให้สานักงานตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงหมายเลข ๔ โดยต้องจัดส่งภายในเจ็ด
วันนับแต่วันที่นับวัดวัสดุนิวเคลียร์พร้อมส่งรายงานงบดุลวัสดุนิวเคลียร์
กรณีส่งรายงานแสดงรายการวัสดุนิวเคลียร์ปีแรก ผู้รับใบอนุญาตไม่ต้องส่งรายงานงบดุลวัสดุ
นิวเคลียร์
ข้อ ๑๗ ในกรณี ที่ วัส ดุ นิ ว เคลี ยร์ ล ดลงหรือ สู ญ เสี ย ไปจากการด าเนิ น กิ จ การที่ ไม่ ส ามารถ
ตรวจวัดได้ เช่น การระเหย การกระจายตัว การปัดเศษตัวเลขจากการวัดหรือระบบการเฝ้าระวังวัสดุนิวเคลียร์
ถูกทาให้มีศักยภาพลดลง ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทาและส่งรายงานชี้แจงให้สานักงานภายในเจ็ด วันนับแต่วันที่พบ
เหตุการณ์ดังกล่าว
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่จะมีการสิ้นเปลืองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ให้หมดไป ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทา
และส่งหนังสือถึงสานักงานเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนเริ่มดาเนินงาน
ข้อ ๑๙ เมื่อผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตได้รับอนุ ญ าตหรือได้รับการยืน ยัน การน าเข้าหรือส่ งออกวัส ดุ
นิวเคลียร์พิเศษจากสานักงานแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งหนังสือแจ้งต่อสานักงานเป็นการล่วงหน้าภายในสามสิบ
วันก่อนวันที่คาดว่าจะเปิดผนึกหีบห่อที่บรรจุวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ หรือปิดผนึกหรือเตรียมบรรจุลงหีบห่อ เพื่อการ
ทาการนาเข้าหรือส่งออก โดยหนังสือแจ้งต้องประกอบด้วย
(๑) รายละเอียดที่บ่งชี้ปริมาณ ส่วนประกอบของวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ
(๒) ประเทศต้นทาง หรือประเทศปลายทาง
(๓) วันและสถานที่ ที่จะทาการขนส่ง หรือทาการรับหรือตรวจวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ
(๔) วันที่คาดการณ์ว่าจะดาเนินการ

๘
ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ เป็ น ผู้ รั บ ปลายทาง ต้ อ งตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ จากผู้ ส่ ง และแจ้ ง ต่ อ
สานักงานเมื่อได้รับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษแล้ว รูปแบบของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุนิวเคลียร์พิเศษให้
เป็นไปตามที่กาหนดท้ายกฎกระทรวงนี้
กรณีข้อมูลที่ผู้ส่งระบุ และข้อมูลที่ผู้รับตรวจสอบไม่ตรงกัน ให้สานักงานทาการตรวจและนับ
วัด และใช้ผลของการนับวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นข้อมูลบัญชีวัสดุนิวเคลียร์พิเศษต่อไป
ส่วนที่ ๒
สาหรับผู้แจ้ง
ข้อ ๒๐ ผู้ แจ้ งต้ องด าเนิ น การตามข้อ ๑๐ (๑) (๒) ข้อ ๑๑ ข้ อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้ อ ๑๔ และ
ข้อ ๑๘ โดยอนุโลม
หมวด ๓
การให้ข้อมูล
ส่วนที๑่
สาหรับผู้รับใบอนุญาต
ข้อ ๒๑ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งจั ด ท าและส่ ง รายงานรายละเอี ย ดแบบสอบถามข้ อ มู ล การ
ออกแบบสถานประกอบการทางนิ วเคลี ย ร์ (design information questionnaire: DIQ) ตามบัญ ชีแนบท้าย
กฎกระทรวงหมายเลข ๕ ให้แก่สานักงานเมื่อมีแผนก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ข้อ ๒๒ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ องแจ้งให้ ส านั กงานทราบก่อนปรับ ปรุงหรือ เปลี่ ย นแปลงสถาน
ประกอบการหลักหรือสถานประกอบการนอกสถานประกอบการหลัก หากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนั้น
ส่งผลกระทบต่อข้อมูลในข้อ ๒๑
ข้อ ๒๓ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งจั ด ท าและส่ ง ข้ อ มู ล การออกแบบหรื อ ข้ อ มู ล ของสถาน
ประกอบการหลัก หรือสถานประกอบการนอกสถานประกอบการหลักที่เป็นปัจจุบันให้สานักงาน ภายในวันที่
๓๑ มกราคมของทุกปี โดยต้องครอบคลุมช่วงระยะเวลาของปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ ๒
สาหรับผู้แจ้ง

๙
ข้อ ๒๔ ผู้แจ้งต้องจัดทาและส่งข้อมูลของสถานประกอบการนอกสถานประกอบการหลักตาม
บัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงหมายเลข ๖ ให้แก่สานักงาน
ผู้แจ้งการครอบครอง ใช้ วัสดุนิวเคลียร์ที่ใช้เป็นวัสดุกาบังรังสีหรือเป็น วัสดุมาตรฐานในการ
สอบเทียบ (standard/calibration source) ไม่ต้องดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๒๕ ผู้แจ้งต้องแจ้งให้สานักงานทราบก่อนปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการนอก
สถานประกอบการหลัก หากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนั้น จะส่งผลกระทบต่อข้อมูลในข้อ ๒๔
ข้อ ๒๖ ผู้แจ้งต้องจัดทาและส่งข้อมูลการออกแบบหรือข้อมูลของสถานประกอบการนอก
สถานประกอบการหลักที่เป็นปัจจุบันให้สานักงาน ภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของทุกปี โดยต้องครอบคลุมช่วง
ระยะเวลาของปีที่ผ่านมา
ข้อ ๒๗ ผู้ใดมีความประสงค์จะดาเนินการเกี่ยวกับวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ภายในระยะเวลา
สิบ ปี ต้องจัดทาแผนการดาเนิน งานเพื่อแจ้ งสานักงาน โดยให้ จัดทาเป็นข้อมูลปัจจุบันและให้ส่ งภายในวันที่
๓๑ มกราคม ของทุกปี
ข้อ ๒๘ ผู้ใดมีความประสงค์จะดาเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาวัฏ จักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ไม่
ใช้วัสดุนิวเคลียร์ เช่น ต้องแจ้งข้อมูลต่อไปนี้ต่อสานักงาน
(๑) คาอธิบายทั่วไป สถานที่ที่จะดาเนินการล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบวัน
(๒) จัดทาข้อมูลการดาเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับวัสดุนิวเคลียร์ให้เป็นปัจจุบันและส่งสานักงานภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของทุกปี
หมวด ๔
การตรวจพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
ข้อ ๒๙ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้ง ต้องอานวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้แทน
ทบวงการทาการตรวจพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์โดยให้เข้าถึง ข้อมูลบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ และข้อมูลการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ภายในสถานประกอบการหลักหรือสถานประกอบการนอกสถานประกอบการ
หลักหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องยอมให้เจ้าหน้าที่ทบวงการซึ่งติดตามมากับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการ
พิสูจน์ทราบดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจบันทึกข้อมูลบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ การควบคุมวัสดุ และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) ตรวจพิสูจน์สถานที่จัดเก็บ ชี้บ่งตัววัสดุ ปริมาณและส่วนประกอบของวัสดุนิวเคลียร์
(๓) ตรวจพิสูจน์ข้อมูลที่อาจเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดความไม่สอดคล้องเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์
ในกรณีต่างๆ
(๔) ตรวจหาปริมาณวัสดุนิวเคลียร์
(๕) ติดตั้งและใช้อุปกรณ์ในการวัดและการเฝ้าระวัง
(๖) ติดตั้งอุปกรณ์ชี้บ่งการเปิดผนึก

๑๐
(๗) เก็บตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อม
(๘) สารวจในพื้นที่เพื่อพบการผันแปรวัสดุนิวเคลียร์
(๙) การดาเนินการใดๆ ตามที่ทบวงการร้องขอและได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ผู้รับใบอนุญาตนั้นต้อง
ดาเนินการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้ต่อสานักงานภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช้

ให้ไว้ ณ วันที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๑
บัญชีแนบท้ายหมายเลข ๑
แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุนิวเคลียร์
Inventory Change Report (ICR) Form R.01.01/c
ช่วงเวลาการรายงานจาก
period covered by report from
รายงานเลขที่
report no.
หน้าที่
จากทั้งหมด
หน้า
page no.
of
pages

1

10

14

18

20

21

จานวน
number of
items in batch

29

70
ข้อมูลรายการบัญชี หรือข้อมูลวัสดุนวิ เคลียร์
accountancy data

33

37

น้าหนัก
weight of
element

38

46

น้าหนักวัสดุ
นิวเคลียร์พิเศษ
(เฉพาะยูเรเนียม)
(กรัม)
weight of
fissile
isotopes
(uranium
only (g.)
48

56

74

72

หมายเหตุ concise note

4

ถึง
to

31

พื้นฐานวิธกี ารตรวจวัด (M,N,T,L)
measure basis

3

จาก
from

ลงนามผูร้ ับผิดชอบ
signature

รหัสไอโซโทป (D,N,E,U,P,T)
isotope code

วันที่
เปลี่ยนแปลง
date of
inventory
change

ชื่อ หรือ
หมายเลขชุด
ข้อมูล (batch)
หรือหมายเลข
วัสดุ
name or
number of
batch

28

ถึง

หน่วย กิโลกรัมหรือกรัม
unit kg/g

หมายเลขลาดับต่อเนือ่ ง (ถ้ามี)
continuation

หมายเลขลาดับ entry no.

บริเวณที่จัดทางบดุลวัสดุ
หรือบริเวณที่จัดเก็บ
MBA/country

25
1

ธาตุ element

19

รายละเอียดวัสดุ material description

13

จุดตรวจวัดหลัก KMP code

9

ประเภทการเปลีย่ นแปลง
type of inventory change

ประเทศ
country
ชื่อสถานประกอบการ
facility
บริเวณที่จัดทางบดุลวัสดุ (MBA)
material balance area
1
5

73

80
1

การแก้ไขข้อมูลในรายงาน
ฉบับก่อนหน้า (ถ้ามี)
correction to
หมายเล
ข
รายงาน
หมายเลข
ที่
ลาดับใน
ต้องการ
รายงานที่
แก้ไข
แก้ไข
ข้อมูล
entry no.
report
no.
74

78

80

2
2
2
2
2
2
2
2
2

๑๒
2

๑๓
บัญชีแนบท้าย ๒
แบบรายงานหมายเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงวัสดุนิวเคลียร์
Concise Note (CN) Form R.01
ประเทศ

วันที่
date

country

ชื่อสถานประกอบการ

ประกอบรายงานเลขที่
attached to report no.

facility

บริเวณจัดทางบดุลวัสดุ
material balance area (MBA)

หน้าที่

จากทั้งหมด

หน้า

page no. ...................... of ………………........ pages

1

5

9

25

28

31

80
45

52

C

รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง

entry number

หมายเลขลาดับ/

number

หมายเลขรายงาน / report

รหัสบริเวณจัดทางบดุล
วัสดุ / MBA code

entry no.

หมายเลขลาดับ

1

text of concise note

80
1

2

6

10

12

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

๑๔
บัญชีแนบท้ายหมายเลข ๓ แบบรายงานงบดุลวัสดุ
Material Balance Report (MBR) Form R.03

1

3

reporting period: from

รายงานเลขที่
REPORT NO.
page no. ....... ....

9

25
1

37

of

pages

31

45

52

ข้อมูลรายการบัญชี หรือข้อมูลวัสดุนวิ เคลียร์
accountancy data
น้าหนักวัสดุ นิวเคลียร์
พิเศษ (เฉพาะ ยูเรเนียม)
(กรัม)
น้าหนัก
weight of fissile
weight of element
isotopes (uranium
only) (g)

หน่วย กิโลกรัมหรือกรัมunit
kg/g

ธาตุ element
22

28

หน้า

38

46

48

ลงนามผูร้ ับผิดชอบ
signature
70
74

80
6
การแก้ไข
correction to

56

หมายเลข
รายงานที่
ต้ อ งก าร
แ ก้ ไ ข
ข้ อ มู ล /
report no.

73

74

หมายเลขลาดับในรายงานทีแ่ ก้ไข
/ entry no.

จากทั้งหมด

หมายเหตุ / concise note

หน้าที่

ชื่อรายการ
entry name

18

ถึง
to

ช่วงเวลาการรายงานจาก

รหัสไอโซโทป(D,N,E,U,P,T)
isotope code

หมายเลขลาดับต่อเนือ่ ง/continuation

หมายเลขลาดับentry no.

ประเทศ
country
ชื่อสถานประกอบการ
facility
บริเวณที่จัดทางบดุลวัสดุ
material balance area(MBA)
1
5

78

80

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

๑๕
บัญชีแนบท้ายหมายเลข ๔
แบบรายงานแสดงรายการวัสดุนิวเคลียร์
Physical inventory listing (PIL) form r.02/c
ประเทศ/
country
ชื่อสถานประกอบการ
/ facility
บริเวณที่จัดทางบดุลวัสดุ
/ material balance area(MBA)
1

วันที่
date
รายงานเลขที่
report no.
หน้าที่
จากทั้งหมด
Page no.
of

5

9

25
28

19

31

หน้า
pages

45

52

ลงนามผูร้ ับผิดชอบ
signature
70

8
0

74

33

56

72

73

correction to

รายงาน
หมายเลขที่
ต้องการ
แก้ไขข้อมูล
report no.

74

หมายเลขลาดับในรายงานทีแ่ ก้ไข
entry no.

48

หมายเหตุ concise note

46

พื้นฐานวิธกี ารตรวจวัด (M,N,T,L)
measure basis

38

unit kg/g

37

น้าหนักของวัสดุ
นิวเคลียร์พเิ ศษ
(เฉพาะ ยูเรเนียม)
(กรัม)
weight of fissile
isotopes
(uranium only)
(g)

รหัสไอโซโทป (D,N,E,U,P,T)
isotope code

29

หน่วย กิโลกรัมหรือกรัม

21

รายละเอียดวัสดุ material description

จุดตรวจวัดหลัก หรือบริเวณที่จัดเก็บ/ KMP code
20

การแก้ไขข้อมูลในรายงาน
ฉบับก่อนหน้า (ถ้ามี)

ข้อมูลรายการบัญชี/ข้อมูลวัสดุนวิ เคลียร์
accountancy data

น้าหนัก
weight of element

3

จานวน
number
of items
in batch

4

ธาตุ element

1

หมายเลขลาดับต่อเนือ่ ง (ถ้ามี)
continuation

หมายเลขลาดับ entry no.

1

ชือ่ หรือ
หมายเลขชุด
ข้อมูล (Batch)
หรือ หมายเลข
วัสดุ
name or
number of
batch

78

8
0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

๑๖
บัญชีแนบท้ายหมายเลข ๕
รายงานรายละเอียดแบบสอบถามข้อมูลการออกแบบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
DESIGN INFORMATION QUESTIONNAIRE (DIQ)
FOR NUCLEAR FACILITY

วันที่ :
(Date)

DESIGN INFORMATION
QUESTIONNAIRE

๑๗
ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการหลัก
GENERAL INFORMATION
๑.

ชื่อสถานประกอบการ /name of the facility
(incl. usual abbreviation)

๒.

ที่อยู่ของสถานประกอบการ /
location and postal address

๓.

ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต/
owner (legally responsible)

๔.

ชื่อผู้ดาเนินการ/
operator (legally responsible)

๕.

คาอธิบายเกี่ยวกับสถานประกอบการหลัก/
description (main features only)

๖.

วัตถุประสงค์/purpose

๗.

สถานะ/status
วางแผน, ระหว่างการก่อสร้าง, กาลังดาเนินการ
ใช้ ง าน /(planned; under construction; in
operation)

๘.

กาหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง
(ในกรณีที่ยังไม่ได้ดาเนินการใช้งาน)
/construction schedule dates
(if not in operation)

๙.

ช่วงการดาเนินการปกติ/normal operating
mode
(วันเท่านั้น, สองผลัดเวร, สามผลัดเวร, จานวน
วั น ต่ อ ปี , หรื อ อื่ น ๆ)/(days only, two shift,
three shift; number of days/annum, etc.)

๑๐. แผนผังสถานประกอบการ/facility layout

เริ่มก่อสร้าง/
start of construction

เริ่มดาเนินการ/
commissioning

ระหว่างดาเนินการ/
operation

แนบแผนผัง ภายใต้เอกสารอ้างอิงที่กาหนดหมายเลข
Drawing(s) attached under ref. nos.

* Questions which are not applicable may be left unanswered.

N-71/Rev.2 (June 04)

HIGHLY CONFIDENTIAL
TRANSMISSION AGAINST SIGNATURE ONLY

๑๘
โครงสร้างอาคารป้องกัน รั้ว ทางเข้าออก บริเวณ
จัดเก็บวัสดุนิวเคลียร์ ห้องทดลอง บริเวณจัดเก็บ
กาก เส้ น ทางการเคลื่ อ นย้ า ยวั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์
บริเวณทดลองและทดสอบวัสดุนิวเคลียร์
(structural containment, fences, access,
nuclear material storage areas,
laboratories, waste disposal areas, routes
followed by nuclear material,
experimental and test areas, etc.)
๑๑. แผนผั ง ที่ ตั้ ง สถานประกอบการ/site layout แนบแผนผัง และหรือแผนที่ภายใต้เอกสารอ้างอิงที่กาหนดหมายเลข
แผนผั ง ที่ ตั้ ง ที่ ร ะบุ ข้ อ มู ล ที่ เ พี ย งพอ ได้ แ ก่ Drawing(s) and/or maps attached under ref. nos.
ตาแหน่ งที่ ตั้ง สิ่งก่อสร้าง เส้นก าหนดขอบเขต
พื้นที่ อาคารต่างๆ ถนน ทางรถไฟ แม่น้า และ
อื่นๆ
( site plan showing in sufficient detail;
location, premises and perimeter of
facility, other buildings, roads, railways,
rivers, etc.)
๑๒. ชื่อ ตาแหน่งและที่อยู่ของผู้รับผิดชอบ
names and/ or titles and address of
responsible officers
สาหรับบัญชีควบคุมวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องประสาน
กับทบวงการฯ ให้แนบผังโครงสร้างหน่วยงานที่
ระบุตาแหน่งของผู้รับผิดชอบมาด้วย
( for nuclear material accountancy and
control and contact with the agency. if
possible attach organization charts
showing position
of officers)

ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

ข้อมูลทั่วไป
General Facility Data
ชื่อสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
facility other than nuclear reactor description
กาลังการผลิต (ถ้าระบุได้)
rated thermal output, electricity output
(if apply)
จานวน และแผนผังของสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์
number of units and their layout in the facility
ประเภทของสถานประกอบการ facility type
ประเภทของการสลับเปลีย่ นเชื้อเพลิง (ถ้าระบุได้)

๑๙
ลาดับ
๖

๗
๘
๙

๑๐
๑๑

๑๒
๑๓

ข้อมูลทั่วไป
General Facility Data
type of refueling (if any)
ค่าการเสริมสมรรถนะ หรือความเข้มข้นของพลูโทเนียม
(ถ้าระบุได้)
core enrichment range and Pu concentration (if
any)
สารหน่วงความเร็วนิวตรอน (ถ้าระบุได้)
moderator (if any)
สารหล่อเย็น (ถ้าระบุได้)
coolant (if any)
ตัวสะท้อนนิวตรอน (ถ้าระบุได้)
blanket, reflector (if any)
ข้อมูลวัสดุนิวเคลียร์
Nuclear Material Description
ประเภทของวัสดุนิวเคลียร์ที่ใช้งาน
TYPES OF NUCLEAR MATERIAL USED
คาอธิบายวัสดุนิวเคลียร์ /description of nuclear
material
• ค่าเปอร์เซ็นต์การเสริมสมรรถนะ/Enrichment
percent
• ลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมี
ของเชื้อเพลิง /physical and chemical form of
fuel
• วัสดุนิวเคลียร์ และวัสดุทสี่ ามารถแตกตัวได้/
nuclear material and fissionable material and
its quantity (with design tolerances) แปลครบ
หรือไม่
• ปริมาณพลูโทเนียม /enrichment and/or Pu
content แปลครบหรือไม่
• รูปทรงของวัสดุนิวเคลียร์ /geometric form
• ขนาด /dimensions
• จานวนของเม็ดเชื้อเพลิงต่อหนึ่งแท่งเชื้อเพลิง
/number of slugs/pellets per element
• ชนิด ของอั ล ลอยหรื อวัส ดุ ที่ ใช้ เป็ น เปลื อ กหุ้ ม
เชื้ อ เพลิ ง ความห นาของเปลื อ กหุ้ ม เชื้ อ เพลิ ง /
composition of alloy; cladding material
(thickness, composition of material, bonding)
น้าหนักของวัสดุนิวเคลียร์และค่าความไม่แน่นอนของ
น้าหนักดังกล่าว/ nominal weight of nuclear
material (with design tolerances)
ลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของ
วัสดุนิวเคลียร์ / physical and chemical form of
nuclear material (general description)

๒๐
ข้อมูลทั่วไป
General Facility Data

ลาดับ

๑๔

๑๕

๑๖
๑๗
๑๘

๑๙

๒๐

คาอธิบายลักษณะของวัสดุนิวเคลียร์และอุปกรณ์
ประกอบที่เกี่ยวข้อง / nuclear material
configuration with associated equipments
• ประเภทและจานวนของมัดเชื้อเพลิง
อุปกรณ์และชุดควบคุมปฏิกิรยิ า อุปกรณ์การทาการ
ทดลองในแกนเครื่องปฏิกรณ์ / types of
assemblies; number of fuel assemblies,
control and shim assemblies, experimental
assemblies in the core, in blanket zone(s)
• ประเภท และจานวนแท่งเชื้อเพลิง/
number and types of fuel rods/elements*
• ค่าเสริมสรรถนะเฉลีย่ และ/หรือ ความ
เข้มข้นของพลูโทเนียม / average enrichment
and/or Pu content per assembly
• โครงสร้างทั่วไป / general structure
• รูปทรงของอุปกรณ์ / geometric form
• ขนาด / dimensions
• วัสดุที่ใช้เป็นเปลือกหุม้ แท่งเชื้อเพลิง/
cladding material
*Assembly is the combination of elements or
handling units such as cluster or bundle.
มาตรการในการเปลี่ยนวัสดุนิวเคลียร์ในมัดเชื้อเพลิง/
provision for element exchange in assemblies
of each type (indicate whether this is
foreseen to become a routine operation)
หน่วยนับที่ใช้ในการบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ เช่น แท่ง มัด
/ basic operational accounting units
(fuel elements/assemblies, etc.)
หน่วยอื่นที่ใช้ / other types of units
วิธีการะบุหรือบ่งชี้วัสดุนิวเคลียร์ / means of
nuclear material identification
การใช้งานวัสดุนิวเคลียร์
nuclear material flow
แผนผังแสดงวัสดุนิวเคลียร์ / schematic flow
sheet for nuclear material (identifying
measurement points, accountability areas,
inventory locations, etc.)
รายการแสดง ปริมาณ และจานวนวัสดุนิวเคลียร์/
inventory state quantity range, number of
items, and approximate nuclear material
content

๒๑
ลาดับ

๒๑

๒๒
๒๓

๒๔
๒๕

ข้อมูลทั่วไป
General Facility Data
การจัดการวัสดุนิวเคลียร์
nuclear material handling
วัสดุนิวเคลียร์/ nuclear material
ก) รายละเอี ย ดของบรรจุ ภั ณ ฑ์ /packaging
(description)
ข) แผนผั ง และการจั ด เก็ บ / layout, general
arrangements and storage plan
ค) ความจุในการจัดเก็บ/ capacity of store
ง) วิธีการและสถานที่ในการเตรียมวัสดุนิวเคลียร์
แผนผังแสดงบริเวณที่ใช้ในการบรรจุเชื้อเพลิงในเครื่อง
ป ฏิ ก ร ณ์ / nuclear material preparation and
assay room, and reactor loading area
( description and indication of layout and
general arrangement)
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ เ คลื่ อ นย้ า ยวั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์ / nuclear
material transfer equipment
อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับวัดปริมาณรังสีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ
นิวเคลียร์ / instrumentation for measuring
radiation associated with using nuclear
material
วิธีการและอุปกรณ์สาหรับจัดการวัสดุนิวเคลียร์/
methods and equipment for handling nuclear
material
บริเวณที่ใช้ในการทดสอบวัสดุนิวเคลียร์ / nuclear
material testing areas for each such area
briefly describe:
ก) ลักษณะทั่วไปของการดาเนินกิจกรรม/ nature
of activities
ข) เครื่องมือและอุปกรณ์หลักที่มี เช่น ตู้ปฏิบัติการ
ทางรังสี อุปกรณ์ถอดเปลือกหุ้มแท่งเชื้อเพลิง อุปกรณ์
ที่ใช้สาหรับละลายเชื้อเพลิง / major equipment
available (e.g. hot cell, fuel element
decladding, dissolution equipment)
ค) บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้สาหรับการขนส่ง / shipping
containers used (main material, scrap and
waste)
ง) บริเวณที่จดั เก็บวัสดุนิวเคลียร์ทุกบริเวณ/
storage areas for both unirradiated and
irradiated materials
จ) แผนผังการจัดเก็บทั่วไป / layout and
กรุณาแนบรูปพร้อมหมายเลขอ้างอิง/ drawings attached under ref. nos.
general arrangement
การป้องกันและมาตรการด้านความปลอดภัย

๒๒
ข้อมูลทั่วไป
General Facility Data
Protection and safety measures

ลาดับ

๒๖
๒๗
๒๘

มาตรการในการป้องกันทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์
ระเบียบ ข้อกาหนดภายในจาเพาะด้านความปลอดภัย
การบัญชี และการควบคุมวัสดุนวิ เคลียร์
Nuclear material accountancy and control
คาอธิบายเกี่ยวกับ / system description give
description of
• ระบบบัญชีวสั ดุนิวเคลียร์/ The nuclear
material accountancy system
• วิธีการในการบันทึก การทางบดุล และ
รายงานข้อมูลด้านการบัญชีวัสดุ/ The method of
recording and reporting accountancy data
and establishing material balance
• ขั้นตอนปฏิบัติในการแก้ไขบัญชีวสั ดุ
หลังจากการนับวัดหรือเมื่อมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข /
The procedures for account adjustment after
inventory, and correction of mistakes, etc.,
under the following headings:
ก) ทั่วไป / General
ข) การรับหรือได้มาซึ่งวัสดุ /Receipts
ค) การขนส่ง /Shipments
ง) รายการปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ คาอธิบายขั้นตอน
การปฏิบัติ เวลาและความถี่และวิธีการนับวัดวัสดุ
นิวเคลียร์ รวมถึงค่าความไม่แน่นอน การเข้าถึงวัสดุ
นิวเคลียร์ วิธีการตรวจพิสูจน์วสั ดุนิวเคลียร์ผ่านการ
ฉายรังสีแล้ว และวิธีการตรวจพิสจู น์เมื่อวัสดุนิวเคลียร์
ในแกนเครื่องปฏิกรณ์ / physical inventory
description of procedures, scheduled
frequency, method of operator’s inventory
taking (both for item and/or mass
accountancy), including relevant assay
methods and expected accuracy, access to
nuclear material, possible verification method
for irradiated nuclear material, methods of
verification of nuclear material in the core)
จ) การสูญหายหรือการเพิ่มขึ้นมาของวัสดุนิวเคลียร์ /
nuclear loss and production (estimation of limits)
ฉ) บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การด าเนิ น งาน และรายงานที่
เกี่ ย วกั บ การบั ญ ชี วั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์ / operational
records and accounting reports ( including

๒๓
ลาดับ

๒๙
๓๐

ข้อมูลทั่วไป
General Facility Data
method adjustment or correction and place
of preservation and language)
มาตรการในการกับเก็บและการเฝ้าระวัง (โดยย่อ) /
features relevant to containment and
surveillance measures (general description)
ระบุรายละเอียดในข้อ ๑๓ ข้อ ๓๓ และ ข้อ ๓๔ ใน
แต่ละจุดตรวจวัดหลักที่กาหนด ถ้ามีความเกี่ยวข้อง
กั น / for each measurement point of
accountability areas, identified in particular
under qs. 13, 33, 34, give the following ( if
applicable)
ให้กรอกข้อมูลของแต่ละจุดตรวจวัด โดยแยกเอกสาร
ออกจากกัน/ For each measurement point, fill
in separate sheet. Number of measurement
points:
ก) คาอธิบายของสถานที่ ประเภท และชื่อของจุด
ตรวจวัด/Description of location, type,
identification
ข) ประเภทของการเปลี่ยนแปลงปริมาณวัสดุ
นิวเคลียร์ที่คาดว่าจะมี และความเป็นไปได้ในการใช้
จุดตรวจวัดหลักสาหรับการนับวัด/ Anticipated
types of inventory change and possibility to
use this measurement point for physical
inventory taking
ค)ลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมี
ของวัสดุนิวเคลียร์ รวมถึงคาอธิบายของวัสดุที่ใช้เป็น
เปลือกหุ้มเชื้อเพลิง / Physical and chemical form
of nuclear material (with cladding materials
description)
ง) บรรจุภัณฑ์สาหรับวัสดุนิวเคลียร์ / Nuclear
material containers, packaging
จ) วิธีการสุ่มตัวอย่าง รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ใช้/ Sampling procedures and equipment used
ฉ)วิธีการวัดค่าพารามิเตอร์ เช่น วัดรังสี นิวตรอน
ฟลักซ์ ระดับกาลัง ค่าความสิ้นเปลือง และการผลิต
รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน เป็นต้น
/Measurement method(s) and equipment
used (item counting, neutron flux, power
level, nuclear burn-up and production, etc.)
ช)ต้นกาเนิดรังสีและระดับของความน่าเชื่อถือ
/ Source and level of accuracy
ซ)เทคนิคและวิธีการปรับเทียบเครือ่ งมือและอุปกรณ์

๒๔
ข้อมูลทั่วไป
General Facility Data

ลาดับ

/ Technique and frequency of calibration of
equipment used
ฌ) วิธีการประเมินความเทีย่ งตรงของเทคนิคและวิธีการ
ที่ใช้ / Program for the counting appraisal of the
accuracy of methods and techniques used
ญ) วิธีการแปลงข้อมูลดิบเป็นข้อมูลสาหรับใช้บันทึก
ในชุดข้อมูลสาหรับการดาเนินงาน/ Method of
converting source data to batch data
(standard calculative procedures, constants
used, empirical relationships, etc.)
ฎ)ปริมาณชุดข้อมูลที่คาดการณ์ว่าจะดาเนินการ
ต่อปี / Anticipated batch flow for year
ฏ) จานวนชิ้น/วัสดุ ต่อครั้งการดาเนินงาน ต่อหนึ่ง
ชุดข้อมูล / Anticipated number of items per
flow and inventory batches
ฐ)ประเภท ส่วนประกอบ และปริมาณของวัสดุ
นิวเคลียร์ในหนึ่งชุดข้อมูล โดยแจกแจงไอโซโทปที่เป็น
องค์ประกอบด้วย / Type, composition and
quantity of nuclear material per batch (with
indication of batch data, total weight of each
element of nuclear material and, in the case
of plutonium and uranium, the isotopic
composition when appropriate; form of
nuclear material)
ฑ)การเข้าถึงวัสดุนิวเคลียร์ และบริเวณที่จดั เก็บ/
Access to nuclear material and its
location
ฒ)มาตรการเฝ้าระวัง / Features related to
containment surveillance measures
ข้อมูลอืน่
Optional information

๓๑

ข้อมูลอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง/optional information
(that the operator considers relevant to
safeguarding the nuclear material)

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ :
/Signature of Responsible Officer
วันที่ /Date:

๒๕
บัญชีแนบท้ายหมายเลข ๖
แบบรายงานข้อมูลการออกแบบสถานประกอบการนอกสถานประกอบการหลัก
ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการนอกประกอบการหลัก
GENERAL INFORMATION

๑.

ชื่อสถานประกอบการ/name of the facility
(incl. usual abbreviation)

๒.

ที่อยู่ของสถานประกอบการ/location and
postal address

๓.

ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต/owner (legally
responsible)

๔.

ชื่อผู้ดาเนินการ/operator (legally
responsible)

๕.

คาอธิบายเกี่ยวกับสถานประกอบการ/
description (main features only)

๖.

วัตถุประสงค์/purpose

๗.

สถานะ/status
วางแผน, ระหว่างการก่อสร้าง, กาลังดาเนินการ
ใช้งาน/(planned; under construction; in
operation)

๘.

กาหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง
(ในกรณีที่ยังไม่ได้ดาเนินการใช้งาน)
construction schedule dates
(if not in operation)

๙.

ช่วงการดาเนินการปกติ/normal operating
mode

เริ่มก่อสร้าง
Start of Construction

เริ่มดาเนินการ
Commissioning

(วันเท่านั้น, สองผลัดเวร, สามผลัดเวร และระบุ
จานวนวันต่อปี, หรืออื่นๆ)/(days only, two
shift, three shift; number of days/annum,
etc.)

๑๐. แผนผังสถานประกอบการ/facility layout

แนบแผนผัง ภายใต้เอกสารอ้างอิงที่กาหนดหมายเลข
โครงสร้างอาคารป้องกัน รั้ว ทางเข้าออก บริเวณ DRAWING(S) ATTACHED UNDER REF. Nos.
จัดเก็บวัสดุนิวเคลียร์ ห้องทดลอง บริเวณจัดเก็บ
กาก เส้นทางการเคลื่อนย้ายวัสดุนวิ เคลียร์ บริว
เณทดลองและทดสอบวัสดุนิวเคลียร์/
(structural containment, fences, access,

ระหว่างดาเนินการ
Operation

๒๖
nuclear material storage areas,
laboratories, waste disposal areas, routes
followed by nuclear material,
experimental and test areas, etc.)

๑๑. แผนผังที่ตั้งสถานประกอบการ/site layout
แผนผังที่ตั้งที่ระบุข้อมูลที่เพียงพอ ได้แก่
ตาแหน่งที่ตั้ง สิ่งก่อสร้าง เส้นกาหนดขอบเขต
พื้นที่ อาคารต่างๆ ถนน ทางรถไฟ แม่น้า และ
อื่นๆ/(site plan showing in sufficient
detail; location, premises and perimeter
of facility, other buildings, roads,
railways, rivers, etc.)

๑๒. ชื่อ ตาแหน่งและที่อยู่ของผู้รับผิดชอบ

names and/or titles and address of
responsible officers
สาหรับบัญชีควบคุมวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องประสาน
กับทบวงการฯ ให้แนบผังโครงสร้างหน่วยงานที่
ระบุตาแหน่งของผู้รับผิดชอบมาด้วย
(for nuclear material accountancy and
control and contact with the agency. if
possible attach organization charts
showing positionof officers)

แนบแผนผัง และหรือแผนที่ภายใต้เอกสารอ้างอิงที่กาหนดหมายเลข
DRAWING(S) AND/OR MAPS ATTACHED UNDER REF. Nos.

๒๗
แบบรายงานข้อมูลการออกแบบสถานปฏิบัติการนอกสถานประกอบการหลัก
DESIGN INFORMATION QUESTIONNAIRE (DIQ)
FOR LOCATION OUTSIDE FACILITY
วันที่ :
(Date)

ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.

ข้อมูลทั่วไป
General Facility Data
ที่อยู่สถานปฏิบัติการนอกสถานประกอบการหลัก/
location and postal address for routine
business purposes
ชื่อเจ้าของกิจการ/owner (legally responsible)
ชื่อผู้ดาเนินการ/ operator (legally responsible)
ชื่อและตาแหน่งบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมบัญชีวัสดุนิวเคลียร์/ names and/or title and
address of responsible officers (for nuclear
material accountancy and control and contact
with the agency)

คาอธิบายเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์
๕.
๖.

๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

Nuclear material description and flow
ประเภทของวัสดุนิวเคลียร์/ type of nuclear
material
ข้อมูลวัสดุ (แยกชิ้น ในแต่ละประเภท) / general
material description (for each type)
ก) องค์ประกอบทางเคมีและลักษณะทาง
กายภาพ / chemical and physical form
ข) ค่าเสริมสมรรถนะ หรือปริมาณพลูโทเนียม/
enrichment range/Pu content
ค) ปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ ที่จัดเก็บในสถาน
ปฏิบัติการนอกสถานประกอบการหลัก /
amounts of nuclear material usually
kept at the location
เอกสารหลักฐานหรือสิ่งที่ใช้ระบุวสั ดุนิวเคลียร์/ means
of nuclear material identification
ปริมาณระดับรังสี ที่ผิวสัมผัส และที่ระยะ ๑ เมตรห่าง
จากผิวสัมผัส/ radiation level (at the surface of
the nuclear material, at a distance of 1 meter)
คาอธิบายเกี่ยวกับบรรจุภณ
ั ฑ์หลักที่ใช้ในการจัดเก็บ/
กรุณาแนบรูปภาพหากจาเป็น/if necessary attach
description of main containers used for storage drawings
and handling
คาอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์การเคลือ่ นย้ายวัสดุ
กรุณาแนบรูปภาพหากจาเป็น/if necessary attach
นิวเคลียร์/ nuclear material transfer equipment drawings
การระบุสถานที่ที่ใช้เป็นจุดตรวจวัด พื้นที่ในการทาบัญชี กรุณาแนบแผนผัง/ flow sheets attached under ref. nos.
และสถานที่จดั เก็บวัสดุนิวเคลียร์/ identification of

๒๘
ลาดับ

ข้อมูลทั่วไป
General Facility Data
measurement points, accountability areas,
inventory location

มาตรการด้านความปลอดภัย
๑๒.

Protection and safety measures
มาตรการในการป้องกันทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์/
basic measures for physical protection of nuclear
material

๑๓. กฎด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพสาหรับการตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามข้อกาหนด/ specific health and safety
rules for inspector compliance

การควบคุมและการบัญชีวัสดุนิวเคลียร์
๑๔.

Nuclear material accountancy and control
คาอธิบายของระบบการบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ วิธีในการ
กรุณาแนบแบบฟอร์มที่ใช้ในการดาเนินงาน ที่อยู่ภายใต้
บันทึกข้อมูล การรายงานข้อมูลปริมาณวัสดุนิวเคลียร์
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานต่างๆ/ specimen forms used in all
procedures attached under ref nos.
และการทางบดุลวัสดุนิวเคลียร์ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนิวเคลียร์/description of the
system give description of • the nuclear material
accountancy system • the method of recording and
reporting accountancy data and establishing material
balance • the procedures for account adjustment after
inventory, etc.
ก) ขั้นตอนทั่วไป/ General
ข) การรับวัสดุนิวเคลียร์/ Receipts
ค) การย้ายออกซึ่งวัสดุนิวเคลียร์/ Shipments
ง) การนาไปเป็นกาก/Measured discards and
retained waste
จ) การนับวัดวัสดุนิวเคลียร์/ Physical inventory
(description of procedures, scheduled
frequency, method of operator’s inventory
taking, expected accuracy, access to nuclear
material)

ฉ) รายการข้อมูลการดาเนินงาน และรายงาน
ประเภทต่างๆ / Operational records and
accounting reports (including method
adjustment or correction and place of
preservation and language)

๑๕. ในแต่ละจุดตรวจวัดที่ระบุในข้อ 11ข้างต้นกรุณาอธิบาย กรุณาแยกเอกสาร สาหรับจุดตรวจวัดที่ต่างกัน/ separate
(หากมีความเกี่ยวข้อง) / or each measurement
point of accountability areas, identified under
question No. 11, give the following (if
applicable)
ก) คาอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ ประเภท และการ
ระบุวัสดุนิวเคลียร์ / Description of
location, type, identification
ข) องค์ประกอบทางเคมีและลักษณะทาง

sheets can be attached for each measurement point;
if necessary, attach drawings

๒๙
ลาดับ

ข้อมูลทั่วไป
General Facility Data
กายภาพ/ Physical and chemical form of
nuclear material (with cladding
materials description)
ค) วิธีการนับวัดและอุปกรณ์ที่ใช้/
Measurement method(s) and
equipment used
ง) วิธีการจัดการข้อมูลวัสดุนิวเคลียร์ การระบุ
การเปลีย่ นแปลงและการบันทึกข้อมูลชุด
วัสดุ./ Method of converting source
data to batch data
จ) วิธีการระบุชุดข้อมูลและคาอธิบายเกี่ยวกับชุด
ข้อมูล/ Means of batch identification
and batch data description

ข้อมูลอื่นๆ
๑๖.

Optional information
ข้อมูลอื่นๆทีผ่ ู้ประกอบการและหน่วยงานกากับเห็นว่า
เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์
/OPTIONAL INFORMATION
(that the operator/State considers relevant to
safeguarding the nuclear material)

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ :
/Signature of Responsible Officer
วันที่ /Date:

จัดทาและเผยแพร่โดย
กลุ่มกฎหมาย สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
โทร ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๓๔๑๔ โทรสาร ๐ ๒๕๖๒ ๐๑๑๐
Facebook : Atoms4Peace
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

